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Įdėja sukurti Biologinių žymeklių laboratoriją susifor-
mavo 2007 metais. Nemuno slėnio bazėje sukūrus infras-
truktūrą ir įsigijus tyrimams būtiną įrangą darbai pradėti 
2011 metais. Laboratorijoje atliekami augalų adaptyvumo 
biologinių žymeklių – baltyminių, genetinių ir metabolizmo 
- identifikavimo ir jų naudojimo augalų būklės diagnostikai 
selekcijoje, technologiniame procese ir aplinkos poveikyje 
darbai, galimos paslaugos ūkio subjektams ir mokslinio tyri-
mo įstaigų darbuotojams.

The idea of the Laboratory of Biological markers was 
founded in 2007. The infrastructure was developed under 
the Nemunas valley programme and the instrumentation 
was obtained starting 2011. The research on biological 
markers, including proteins, DNA and metabolites, and 
their application for breeding and diagnostics of plant phys-
iological state is carried out. Services for research institu-
tions and private companies are provided. 
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MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS / SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 ● Baniulis D., Stepulaitiene I., Lukoseviciute V., Blazyte A., Stanys V. 2012. Accumulation of dehydrin-like proteins in 

pear (Pyrus communis L.) microshoots during cold acclimation. Žemdirbystė=Agriculture. 99 (3), 293–298.
 ● Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Stanys V., Baniulis . 2012.Characterization of microsatellite loci in apple (Malus× 

domestica Borkh.) cultivars. Žemdirbystė=Agriculture 99 (2), 131–138.
 ● Sikorskaite S., Rajamäki M.L., Baniulis D., Stanys V., Valkonen J.P.T. 2013. Protocol: Optimised methodology for iso-

lation of nuclei from leaves of species in the Solanaceae and Rosaceae families. Plant Methods, 9: 31.
 ● Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V., Baniulis D. 2013. Malus sp. – V. inaequalis interaction char-

acteristics among accessions of apple genetic resources. Acta Horticulture, 976: 567–572.
 ● Baniulis D., S. Hasan S., Stofleth J.T., Cramer W.A. 2013. Mechanism of enhanced superoxide production in the cy-

tochrome b6f complex of oxygenic photosynthesis. Biochemistry, 52 (50): 8975–8983.
 ● Miliute I., Buzaite O., Baniulis D., Stanys V. 2015. Bacterial endophytes in agricultural crops and their role in stress 

tolerance: a review. Žemdirbystė=Agriculture, 102 (4): 465–478.
 ● Haimi, P., Sikorskaite-Gudziuniene, S. and Baniulis, D. 2015. Application of multiplexed cysteine-labeled complex 

protein sample for 2D electrophoretic gel alignment. Proteomics, 15: 1777–1780.
 ● Miliute I., Buzaite O., Gelvonauskiene D., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2016. Plant growth promoting and 

antagonistic properties of endophytic bacteria isolated from domestic apple. Žemdirbystė=Agriculture (priimtas 
spaudai).

 ● Cepauskas D., Miliute I.,  Staniene G., Gelvonauskiene D., Stanys V., Jesaitis A. J., Baniulis D. 2016. Characterization 
of apple NADPH oxidase genes and their expression associated with oxidative stress in shoot culture in vitro. Plant 
Cell Tissue Organ Culture (priimtas spaudai).

 ● Sikorskaite, S., Haimi, P., Rajamaki, M., Valkonen, .J. P. T., Gelvonauskiene, D., Staniene, G Stanys, V., Baniulis, D.2012. 
Proteome analysis of cell nuclei enriched subcellular fraction of apple (Malus x domestica Borkh.). FEBS JOURNAL.  
279 (1): 69.

 ● Haimi P., Gelvonauskienė D., Stanys V., Baniulis D. 2012. Application of rhodamine and betaine–based fluorescent 
dyes for studying protein expression in Malus domestica with 2D gel electrophoresis. FEBS J 279 (S1): 80.



PADALINIO VEIKLOS SRITYS
Ištirti žemės ūkio augalų produktyvumo, atsparumo 

patogenams ir aplinkos poveikiui požymių genetinę pri-
gimtį ir sukurti molekulinius žymeklius, tinkamus eko-
nomiškai vertingų požymių selekcijai ir augalų  būklės  
diagnostikai  technologiniame procese.

Tyrimas vykdomas šiose kryptyse:
 ● genomo struktūros tyrimai, pasitelkiant pažangius 

DNR sekoskaitos  metodus;
 ● genų raiškos tyrimai analizuojant transkriptomą rea-

laus laiko PGR pagalba;
 ● proteomos analizė dvikryptės elektroforezės ir masių 

spektrometrijos pagalba;   
 ● fermentų aktyvumo ir biologinės prigimties junginių 

sintezės analizė;
 ● antrinių metabolitų biosintezės tyrimai.

MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI
Moksliniai tiriamieji darbai finansuojami iš valsty-
bės biudžeto

Vykdomi LAMMC Ilgalaikes programos „Žemės ūkio ir 
miškų augalų genetika ir genotipų kryptingas keitimas“ 
projektai:

 ● „Populiacijų struktūros ir genų, kontroliuojančių eko-
nomiškai svarbius požymius raiškos tyrimas”;

 ● „Obelų atsparumo grybinėms ligoms genų ir auga-
lo-patogeno sąveikos mechanizmų įdentifikavimas 
bei panaudojimas grybinėms ligoms atspariems kul-
tūrinės obels genotipams kurti”.

Moksliniai tiriamieji darbai
 ● LMT mokslininkų grupių projektas „Endofitų įtaka au-

galų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių 
deguonies junginių sintezei“. 2013–2015 m.

 ● LMT mokslininkų grupių projektas „Erškėtinių šeimos 
augalų dehidrinų įvairovė, identifikavimas ir sąsajos 
su užsigrūdinimu” – bendradarbiaujant su LAMMC 
Augalų genetikos ir biotechnologijos centro Kriobio-
logijos laboratorija. 2013–2015 m.

 ● LMT mokslininkų grupių projektas „Lipidai obelų pri-
sitaikyme prie žemos temperatūros“. 2015–2018 m.

 ● Visuotinės dotacijos projektas „Patogeno indukuoja-
mo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Ma-
lus genties augalų genų identifikavimas“. 2011–2015  
m.

 ● Nacionalinės programos „Sveikas ir saugus maistas” 
projektas „Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas 
antocianinų šaltinis” –  LAMMC Augalų biotechnologi-
jos centro Metabolomikos laboratorija. 2011–2015 m.

 ● Nacionalinės kompleksinės programos projektas „Pa-
prastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė 
bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus 
poveikio sąlygomis”  – bendradarbiaujant su Aleksan-
dro Stulginskio universiteto Miškotvarkos katedra. 
2011–2015 m.

 ● Proteomos ir lipidomos tyrimai vykdomi pagal AB 
„Amilina“ užsakymus.

PASLAUGOS
 ● Realaus laiko PGR (RL–PGR) analizė. (RL–PGR pavyz-

džių paruošimo ir analizės sistemos naudojimo ap-
mokymas ir naudojimas);

 ● Dvikryptė elektroforezė ir molekulinių zondų regist-
racija fluroescencijos skeneriu. (Molekulinių zondų 
skenavimo sistemos naudojimo apmokymas ir nau-
dojimas);

 ● Peptidų ir mažos molekulinės masės junginių tikslios 
masės nustatymas ir struktūros analizė skysčių chro-
matografijos ir didelės raiškos masių spektrometrijos 
metodu;

 ● Genų identifikavimas ir raiškos analizė naujos kartos 
sekoskaitos metodu.

DOKTORANTŪROS STUDIJOS
 ● Inga Miliūtė „Endofitų įtaka augalų streso in vitro są-

lygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sin-
tezei“. Vadovas – dr. Danas Baniulis

PAGRINDINIAI REZULTATAI
Apgintos disertacijos

 ● I. Stepulaitienė „Paprastosios vyšnios generatyvinių 
organų raida ir atsparumo pavasario šalnoms forma-
vimasis”, 2013 m.

 ● S. Sikorskaitė-Gudžiūnienė „Obels atsparumo rauplė-
grybiui įvairovės genetinė charakteristika”, 2014 m.

 ● B. Frercks „Kaulavaisinių moniliozės sukėlėjų ir tešnės 
bei paprastosios vyšnios genetinė variacija”, 2014 m.
Tyrimų rezultatai paskelbti 9 mokslinėse publikacijo-

se, paviešinti 14 konferencijų.

RESEARCH ACTIVITIES
The aim of research is to study genetic mechanisms 

of plant productivity, pathogen resistance and environ-
mental adaptation, and to develop molecular markers 
that would be used for breeding of economically im-
portant traits and for diagnostics of plant physiological 
state during technological process. 

The research involves:
 ● Analysis of genome structure using advanced DNA 

sequencing methods;
 ● Gene expression analysis at transcription level using 

Real time PCR;
 ● Analysis of proteome using differential gel electro-

foresis and mass spectrometry; 
 ● Analysis of enzyme activity and biosynthesis of bio-

logical compounds;
 ● Analysis of secondary metabolite biosynthesis. 

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS
Research funded by the Ministry of Science and 
Education:

Projects of the long-term research program “Genetics 
and directed genotype development of agricultural and 
forestry plants”:

 ● “Population structure and expression of genes in-
volved in control of economically important plant 
traits” ;

 ● “Identification of mechanisms involved in apple re-
sistance to fungal diseases and plant-pathogen inter-
actions, and application for development of fungal 
disease resistant apple genotypes”.

Research projects:
 ● Researcher team programme project “Regulation of 

in vitro plant stress induced production of reactive 
oxygen species by endophytes“. 2013–2015.

 ● Researcher team programme project “Identification 
of the diversity of dehydrin proteins from plants of 
Rosaceae family and their relation to cold acclima-
tion” – in collaboration with Laboratory of cryobiology 
of the Division of Plant Genetics and Biotechnology of 
the LRCAF. 2013–2015.

 ● Researcher team programme project “Lipids involved 
in apple adaptation to low temperature“. 2015–2018.

 ● Global grant project “Identification of genes involved 
in regulation of pathogen induced hypersensitive re-

sponse in Malus sp. plants“. 2011–2015.
 ● The National Research programme “Healthy and Safe 

Food” project “Interspecies hybrids of horticultural 
plants – the new source for anthocianin production“.   
– in collaboration with Laboratory of metabolomics 
of the Division of Plant Genetics and Biotechnology of 
the LRCAF. 2011–2015.

 ● Project of the National Integrated programme: “Struc-
ture and biodiversity of Scots pine populations and 
their sustainable use under climate change and 
antropogenic impact conditions” – in collaboration 
with Aleksandras Stulginskis University. 2011–2015.

 ● Collaborative project with “Amilina“ Ltd. on proteome 
and lipid analysis.

SERVICES
 ● Gene expression analysis using Real time PCR (sam-

ple preparation and RT–PCR analysis training; access 
to the RT–PCR instrument);

 ● Two dimensional electrophoresis and fluorescent 
probe scanning using fluorescence scanner (fluores-
cence scanner training and access to the instrument);

 ● Mass and structure analysis of peptides and small 
compounds using liquid chromatography and ul-
tra-high resolution mass spectrometry;

 ● Single nucleotide polymorphism using.

Ph.D STUDIES
 ● Inga Miliūtė “Regulation of plant stress induced pro-

duction of reactive oxygen species by endophytes“.
Supervisor – dr. Danas Baniulis

MAIN RESULTS
Dissertations

 ● I.Stepulaitienė “Development of sour cherry genera-
tive organs and formation of spring frost resistance”. 

 ● S. Sikorskaitė-Gudžiūnienė Genetic characteristics of 
diversity of apple resistance to apple scab”.

 ● B. Frercks “Genetic variation of brown rot blossom 
blight pathogens and their hosts sweet and sour 
cherry”.
Results of the research was presented in 9 publica-

tions and 14 conferences.


